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Успіх — це не крапка,
Невдача — це ще не кінець:
Єдине, що має значення, —
Це мужність продовжувати боротьбу.
Вінстон Черчилль

Н

ародився 21 лютого 1959 р. в с. Старі Бабани
Уманського району Черкаської області. У рідному селі він почав свій трудовий шлях. Після
закінчення школи хлопець працював трактористом у місцевому колгоспі. Робота була нелегка, а думками весь був
у навчанні, дуже хотів поїхати з села, щоб отримати вищу
освіту, досягти чогось вагомого, зробити своє життя цікавим, сповненим творчості, мати гідний рівень достатку.
Голова колгоспу Василь Андрійович Костенко, розгледівши потенціал юнака, наполегливо порадив йому вступати до вищого навчального закладу. Цей мудрий керівник
дбав про фаховий рівень своїх працівників, допомагав їм
і словом, і ділом.
Сергій інтуїтивно обрав для себе принцип «Завжди
йти тільки вперед!» і, не чекаючи від когось допомоги,
успішно вступив на агрономічний факультет Уманського
сільськогосподарського інституту. У стінах цього вишу провів незабутні роки студентства. Завдяки величезній старанності та здоровим амбіціям у 1983 р. став кваліфікованим
агрономом.
Протягом 1983–1984 рр. служив у лавах Радянської армії в м. Києві. Після демобілізації С. М. Адаменко вирішив
залишитися у столиці, аби спробувати знайти роботу за
спеціальністю.
Неподалік від Києва, в радгоспі «Совки», влаштувався
бригадиром на тепличний комбінат, а згодом став головним
технологом. Під час роботи молодий фахівець зрозумів, що
йому не вистачає агрохімічних знань. Завдяки прагненню
поглиблювати свою обізнаність в агрохімічній сфері, вступив до аспірантури Національного аграрного університету,
після закінчення якої здобув науковий ступінь кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю «Агрохімія».
Молодий вчений вирішив поділитися отриманими
знаннями зі студентами і почав викладати в Національному
аграрному університеті. Зарекомендувавши себе як сумлінний, компетентний і відповідальний викладач, Сергій

Михайлович був призначений заступником декана факультету агрохімії та ґрунтознавства.
Велику подяку С. М. Адаменко висловлює науковому
керівникові — академіку Національної академії аграрних
наук України Миколі Михайловичу Городньому. Вчений багато допоміг своєму учню, особливо в науковому зростанні.
Під час роботи в університеті Сергій Михайлович писав наукові статті з тематики «Управління мінеральним
живленням культур». Загалом працював у виші з 1992 до
2002 р.
У 2002 р. С. М. Адаменко був запрошений на посаду головного наукового консультанта з питань управління мінеральним живленням компанії «Райз». Одним із перших
в Україні спільно з фахівцями компанії «Райз» запровадив у технології вирощування культур позакореневі підживлення культур легкодоступним мікроелементними
добривами.
З 2006 р. працював директором Департаменту науки і агрохімічного сервісу ТОВ «Вітера Україна», де
почав упроваджувати в технології вирощування культур антистресанти амінокислоти та добрива направленої дії з вмістом фітогормонів, водоростей, вітамінів та
полісахаридів.
З 2015 р. — начальник відділу розвитку продуктів та
сервісів мікродобрив вітчизняної компанії «UKRAVIT».
Спільно з командою однодумців працює над розробленням вітчизняних добрив з інноваційним складником
та з багатофункціональним впливом на культури.
Багато років поспіль Сергій Михайлович підтримує тісний зв’язок з альма-матер, зокрема співпрацює з кафедрою
агрохімії та ґрунтознавства УНУС, спілкується з відомим
фахівцем-агрохіміком, професором Григорієм Миколайовичем Господаренком. Є частим гостем НУБіП України.
У вільний час любить читати історичні книги, подорожувати цікавими містами України та світу, духовно збагачує
себе як особистість, відвідуючи театри та концерти, багато
уваги приділяє сім’ї, яка є його надійним тилом та додає позитиву й натхнення.
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